2016
Školení k získání prvního
rybářského lístku
Stejně jako každý rok, i v roce 2017
zveme zájemce o rybářský sport na
školení nových členů ČRS, které
začíná v neděli 8. 1. 2017 v 09:00
hodin na rybářském domě na
Svárově.
Svárově.

Zpráva hospodáře ČRS MO
V roce 2016 naše organizace
vysadila do sportovních revírů
tyto ryby:

Druh
Kusů
Kg
Amur
500
830
Lín
1487
666
Bílá ryba
651
Candát
4000
Kapr 3
7510 8114
Úhoř (rozkr) 1300
6
Úhoř monté 3000
1
Lipan
200
Pstruh ob.
503
Štika R
10000
Štika
857
116
Celkem:
29357 10384

Vážení přátelé rybáři,
jako každoročně i letos Vám rybářský zpravodaj, tentokrát v nové podobě, přináší
stručné informace o dění v naší MO. Činnost našich členů byla jako obvykle velmi
pestrá. Počty vysazených ryb jsou důkazem o poctivé práci lidí v naší organizaci.
Pro nás rybáře nastala v tomto roce úprava podmínek lovu ryb na revíru 441 049,
podrevír 3 (Dubice 1). V souvislosti se záměrem sportovně rekreačního využití
vodní plochy Dubice 1 novým nájemcem příslušných pozemků dochází také
k určitému omezení pro výkon rybářského práva. Ve vymezených úsecích platí
zákaz lovu nebo jejich omezení v době provozu vodního lyžování. Žádáme všechny
lovící, aby tyto požadavky respektovali a přednostně k aktivitě využívali jiné části
obvodu nádrže a tím umožnili využívání tohoto revíru k lovu i v budoucnu.
Bližší info naleznete na stránkách www.rybaricl.cz.
Závodů dospělých rybářů , které se konaly dne 21.5.2016 na revíru 441 049,
podrevír 4 (Dubice 2), se zúčastnilo 54 rybářů. Vítězem se stal pan Jirouš Lukáš
z MO Nový Bor.
DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST.

Připomeňme si první výročí, kdy nás navždy opustil
dlouholetý hospodář naší organizace
pan Stanislav Pecháček.
VĚNUJTE MU S NÁMI TICHOU VZPOMÍNKU.

Výdej povolenek v roce 2017
Výdej povolenek na rok 2017 bude
zahájen vždy v sobotu dne 7. 1.
následně 14.1. a 21.1.2017 od 08:00
hodin do 17:00 hodin. Dále 4. 2. ,
18. 2. , 4. 3. a 18.3. 2017 od 08:00
hodin do 13:00 hodin .
Další upřesnění najdete ve vývěsní
skříňce na rybářském domě, nebo
na našich webových stránkách:
www.rybaricl.cz

UPOZORŇUJEME NAŠE ČLENY NA MOŽNOST PLACENÍ PŘEVODEM Z ÚČTU

Zmíněná transakce se týká jen členských příspěvků a příspěvku na závody. Jedná
se o převod z účtu člena na účet MO ČRS Česká Lípa, č. ú. 900426349/0800; do
variabilního symbolu pak uvést datum narození na 8 míst, např. 01071990, do
textu jméno.
UPOZORŇUJEME NAŠE ČLENY NA MOŽNOST PREZENTACE JEJICH ÚLOVKŮ

Členové naší MO mají možnost prezentovat fotografie ulovených ryb na
našich webových stránkách. Chcete-li se pochlubit svými úlovky, zasílejte
své snímky s komentářem „jméno lovce, druh ryby, míra, případně váha,
způsob lovu, název a číslo revíru“ na e-mail: rybaricl@seznam.cz
Vaše snímky rádi zveřejníme na našich webových stránkách, kde je můžete
porovnat s úlovky svých kolegů: www.rybaricl.cz
Správce webových stránek si vyhrazuje právo nezveřejnit snímky, které by svým obsahem nebo
jinak neodpovídaly tématu nebo rybářské etice.

Stránka | 1

CENÍK ČLENSKÝCH ZNÁMEK NA ROK 2017
DRUH ZNÁMKY
Členská - dospělí + příspěvek na závody*
Mládež 15 – 18 let
Žáci do 15 let

Cena v Kč
420
200
100

Vysvětlivky:
*Příspěvek na závody 20,- Kč. Usnesení výroční členské schůze, 29.3.1998

Pozvánka na rybářský ples
Zveme Vás na tradiční rybářský ples, který se
koná v sobotu 18. 2. 2017, v sále hotelu
Merkur od 20:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje kapela Pegas a je
připravena bohatá tombola.
Prodej vstupenek bude probíhat shodně s
výdejem povolenek, viz str. 1. Vstupenky je
možné rezervovat na tel. čísle 724 148 289.
Vstupné na ples je 150,- Kč.

Výroční členská schůze
Výroční členská schůze ČRS MO Česká Lípa se
v nadcházejícím roce bude konat v neděli
19. 3. 2017 v sále hotelu Lípa od 09:00 do
12:00 hodin. Vyzýváme naše členy k účasti
na této schůzi.

CENÍK POVOLENEK NA ROK 2017
POVOLENKY
MIMOPSTRUHOVÉ
SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ
Cena v Kč
Roční členská
1350
Roční –IM**
675
Měsíční
1080
Čtrnáctidenní
945
Týdenní
600
Denní
270
Žáci do 15 let
330

Vysvětlivky:
** Držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, mládež 15 – 18 let, studující denního studia do
26 let po předložení potvrzení o studiu.

POVOLENKY
CELOSVAZOVÉ
CS - Roční
CS – IM***
CS – Žáci do 15 let

Vrácení úlovkových lístků
Připomínáme, že nejzazší termín pro vrácení
úlovkových lístků je patnáct dní po skončení
platnosti příslušné povolenky.
Pozdním odevzdáním úlovkového lístku
znamená, že v příštím roce nebude vydána
nová povolenka.
U pstruhové povolenky je nejzazší termín pro
vrácení úlovkového lístku 15. 12. 2016.
U mimopstruhové povolenky je nejzazší termín
pro vrácení úlovkového lístku 15. 1. 2017.
Nezapomeňte na vyplnění sumáře úlovků a
docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb).
Vzor správně vyplněného sumáře úlovků a
docházek najdete v rybářském řádu, na
konci soupisu revírů na straně 82.

MIMOPSTRUHOVÉ
Cena v Kč
2100
1400
700

PSTRUHOVÉ
Cena v Kč
2150
1450
750

Vysvětlivky:
*** Držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, mládež 15 – 18 let, studující denního studia do
26 let po předložení potvrzení o studiu.

POVOLENKY
CELOREPUBLIKOVÉ
Super povolenky
pro MRS a ČRS

MIMOPSTRUHOVÉ
Cena v Kč
3150

Výbor ČRS MO Česká Lípa přeje všem rybářům a jejich blízkým spokojené prožití vánočních a novoročních
svátků a v roce 2017 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i sportovním životě.
Rybářský zpravodaj vydává ČRS MO Česká Lípa © 01.12.2016

PSTRUHOVÉ
Cena v Kč
1400
700
1120
910
350
350

PSTRUHOVÉ
Cena v Kč
3250
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